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Primer Congreso Nacional. Vegetariano-Naturista
Por primera vez en nuestro país, los ve

getarianos naturistan se reunieron en Bue
nos Aires para tratar asuntos relacionad >s 
con sus actividades y aspiraciones. Tuvo 
lugar esta magna asamblea en el salón de 
actos del diario "La Razón” durante los 
días 22 al 25 de abril, siendo sus sesiones 
muy animadas y fructíferas para los fines 
que persigue estos idealistas de la vida hi
giénica física y socialmente.

Nuestra Asociación participó también de 
esta grata reunión de los vegetarianos ña- 
turistas de la Argentina. Vínculos muy se
mejantes nos unen a ellos, ya que unos y 
otros, en el fondo, luchamos por una huma
nidad integralmente sana de cuerpo y de al
ma. Comprendiéndolo así. no debe extrañar 
a nadie que todos estos movimientos con
ducentes a idénticos fines se sientan soli
darios entre sí y se mancomunen para la 
grande obra a realizar. Por las mismas ra
zones no puede extrañar que ideologías que 
persiguen la perfección de la especie se in
teresen por el viejo y debatido problema 
lingüístico, •— uno de los tres o cuatro pro
blemas capitales de la sociedad—, y miren 
con marcada simpatía el movimiento en 
jiro del Esperanto: solución indisentida, 
hasta el presente, que el genio de Zamen
hof dió a la Babel idiomática. Son muchos 
ya los idealismos humanistas que lo han 
adoptado en sus relaciones internacionales 
y en la propagación de sus respectivos pro
pósitos, contándose entre éstos, el movi
miento vegetariano - naturista. Así estos y 
lo» espiritualistas de todos los dogmas y fi
losofías, unidos a los teorizadores de todos 
los campos de la sociología y economía ex
perimental', abrazan o comulgan con el ideal 
nuestro, viendo en él - el indispensable com- 
jdemento de la propia idealidad. Así tam
bién, en nuestro campo búllanse "sami
deanoj” afiliados o identificados con esos 
movimientos afines, lo que trae por conse
cuencia un trasiego continuado de ideas 
concordantes y una mayor compenetración 
sobre la vastedad de los problema^ que afli
gen al liomlire, y sobre la unidad que pre
side a todos los idealismos humanistas. "To

do ños une y nada nos separa”, podríamos 
j»erifrascar para pintar de un solo trazo la 
íntima armonía que mueve a los buceadores 
de un mundo y una vida mejor.

Por esta íntima armonía; porque hay ve
getarianos - naturistas en nuestras filas, co
mo hay esperantistas entre los amigos de 
la vida natural, fuimos al congreso y parti- 
c pamos de sus afanes y de sus inquietudes 
con la misma fe e idéntico entusiasmo que 
jione el hermano en la suerte y el éxito de 
lo que es fraterno y querido. Esa misma 
armonía, esa misma hermandad, hizo que se 
aprobara, casi sin debate, la ponencia de 
nuestra delegación, que expresó así nuestro 
querido camarada, el Dr. Miguel H. Cata
lano:

"1-’ •— El Congreso Nacional Vegetaria- 
"no - Naturista, vería con agrado que en 
"el Congreso Vegetariano Mundial, a cele- 
" bra rse en Edén (Alemania), en el próxi- 
“mo Julio, se aprobara que la Memoria, de 
"este último congreso, fuera redactada en 
"Esperanto, así como el óorgano oficial in
ternaciona! de los vegetarianos - naturis- 
‘ ‘ tas.

"2* — Que el Primer Congreso Nacional 
"Vegetariano - Naturista apruebe incluir 
"un resumen en Esperanto de la Memoria 
"del mismo a publicarse.

‘ ‘3* •— Que el órgano oficial a crearse de 
"los naturo - vegetarianos del país acepte 
"para su publicación artículos en Esperan
to, ya originales o traducciones, y que 
‘ ‘ publique en Esperanto, en forma de resu- 
"men, las actividades más salientes del na
turo - vegetarismo del país. - •

"4? — Que el Primer Congreso Nacional 
"Naturo Vegetariano proponga por medio 
"de su Delegado ante el Congreso Vegeta- 
"riauo Mundial, la inclusión del Esperanto 
"como idioma oficial, no excluyente, en los 
"congresos internacionales que se celebren 
"en adelante.”

Vaya, para terminar, nuestro aplauso 
sincero y reconocida gratitud para la dele
gación que nos representó en el expresado 
congreso, formada por los señores Dr. Mi
guel H. Catalano, Angel M. Corral y Gior- 
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dano Bruno López, y cuya actuación des
tacada merece nuestra incondicional apro
bación.

Esperamos que el delegado argentino al 
Congreso Mundial Vegetariano encuentre la 
misma favorable acogida ¡iara nuestra po
nencia. Así lo esperamos, como esperamos 
también el apoyo de los vegetarianos-natu- 
ristas del todo el mundo.• ★ •
EL ESPERANTO 
como idioma internacional en 
las comunicaciones de radio

‘V x • v

Durante el 2o. Congreso Nacional de Clubs 
de Radio, que tuvo lugar en Cannes (Fran
cia), el 12-13 de diciembre de 1931, el in
geniero Henri Favrel/ secretario general del 
Radio Club Esperantista de Francia, presi
dente de la comisión de radio del 24’ U. 
E. K. y secretario del Y4 R. S., presen
tó una moción sobre el Esperanto, como 
idioma internacional para las comunicacio
nes de radio, la que fué aprobada .por el 
Congreso en la siguiente forma:

1* Que para llenar los deseos expresados 
en los diversos congrios de radio, el Es
peranto debe ser usado inmediatamente co
mo idioma auxiliar en sus comunicaciones 
internacionales.

2’ Que las estaciones de radio elijan a la 
brevedad, características, longitud y nacio
nalidad en Esperanto.

3’ Que las noticias por mar v aéreas sean 
dadas en Esperanto y que se ayude con to
do celo en la organización de cuanto a ello 
se refiera.

4* Que el estudio de la organización in
ternacional de la radio sea basado sobre el 
uso del Esperanto para facilitar las rela
ciones y las necesarias discusiones.

5’ La conferencia de Madrid deberá dar 
la longitud de onda de esta estación de 
ial forma que el deseo expresado sea llena- 
d o.

También si la conferencia decide que las 
estaciones sean ideutifieaas por (kiloéi- 
kloj), la cantidad sea dada en Esperanto.

Las estaciones de radio tienen desdo va 
el pedido de llenar los dos primeros deseos 
del congreso, y para esto dirigirse a los 
grupos esperantistas locales o al Sr. Henri 
Favrel, rue Pierre Guerin 27, París lile.

(De “Esperanto”)

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

GRAMATICA, EJERCICIOS 
y DICCIONARIO del 
IDIOMA ESPERANTO 
------ Por J. ANGLADA ---- -
Libro muy útil para todos loa que si
guen el Curso por Correspondencia, a 8 0.70

El Esperanto y la Ciencia
La ciencia es internacional en su caiácter. 

Su lengua técnica (matemáticas) es tam
bién internacional.

La ciencia en todos los campos, a todos 
interesa: esto es la base sobre la cual el 
progreso avanza. Ella debe ser pues com
prensible por igual a todos.

Es extraño que en el mundo científico, 
usando de la lógica en otras manifestacio
nes, no lo use en sus comunicaciones, posi
blemente la más importante función en el 
mundo.

Y bien; ¿qué ciencia necesita el Espe
ranto?

]'•’ Todos los resúmenes escritos, ahora 
tienen que ser impresos en varios idiomas: 
inglés, francés, español, etc.

2’ Importantes artículos escritos en una 
lengua deben ser traducidos o leídos por los 
interesados, los cuales no muchas veces do
minan el idioma; esto hace que los estu
diantes deben aprender someramente dos o 
tres idiomas para poder comprender trata
dos científicos.

3* Los profesores visitantes tienen que 
saber el idioma del país que visitan. El 
Esperanto facilita el intercambio de sabios 
entre naciones.

4’ Los congresos científicos son entrete
nidos especialmente por esto, que se les con
sidera como buena función científica, y so
lamente sirven para hacer ver a los intere
sados los sabios, y dar algún informe sola
mente entre los lingüistas y connacionales. 
Ellos necesitan diversos traductores, y el 
resultado es algo mejor posiblemente que 
la lectura en gacetas y mucho más barato.

5’ Los intejefetuales de países chicos cu
yo idioma es usado muy poco, no poseen la 
facilidad de comunicarse con el mundo cien
tífico en su idioma, debiendo aprender dos 
o tres para poder dar a conocer su obra, con 
la misma facilidad del norteamericano, ale
mán, etc. Son estos inconvenientes en con
tra, posiblemente, de muchos intelectuales 
pobres.

6’ Muchos profesores famosos están sa
tisfechos de saber alguna otra lengua so
lamente un poco ,v hay muchas veces erro
res lamentables “incomprensibles para los 
extranjeros.

En la ciencia el Esperanto es necesario. 
Hay que trabajar en contra de la inercia 
y la rutina. Sería bueno que fuera dado a 
la larga lista de gacetas científicas y pro
curar persuadir, por todos los medios a to
dos los escritores para que escriban también 
en Esperanto.

En Esperanto deben ser impresos artícu
los científicos y resúmenes de importantes 
gacetas extranjeras.

Pedios ft Sección Enseñanza. C. Pellegrini 238 (De SCIENCA GAZETO)



-------------------------------------------------— ARGENTINA ESPERANTISTO--------------------------------------------------

El Idioma Auxiliar Internacional en un Congreso de Lingüistas

Uno de los argumentos que los esperan
tistas sienten repetir más a menudo, en 
contra de la posibilidad de éxito de su mo
vimiento, es esce: “Los lingüistas niegan 
la posibilidad de que una lengua internacio
nal pueda funcionar normalmente”.

El argumento no es verídico. Dos auto
rizados lingüistas: el Dr. Brugmann y el 
Dr. Sesion, escribieron tni opúsculo en con
tra del idioma internacional, pero otros no 
ícenos autorizados, los Evos. Schucliardt, 
Baudoín, y Jespersen, la defendieron.

En la gran Biografía de internacia ling
vo, del Dr. Stoja n, muchos nv.meros están 
dedicados a este argumento; y en el precio
so volumen de Wüster sobre normalización
internacional de la lengua técnica, hace pi
co publicado en Berlín, las opiniones favo
rables y las contrarias de I03 lingüistas de 
profesión están reunidas en una lista y I03 
últimos no son ciertamente la mayoría.

Pero ahora será mucho mas fácil rebatir 
los argumentos, porque el “Segundo Con
greso Internacional de Lingüistas*' reunido 
en Ginebra del 25 al 29 de agosto ha, deci
mos así, rehabilitado la idea de la lengua 
internacional artificial.

En el programa fué incluida esta pregun
ta: “¿Cuál es, según usted, la parte que 
hay que atribuir en el origen y evolución 
de las lenguas ^en particular en la consti
tución de las lenguas unitarias), entre los 
finémonos espontáneos e inconscientes, y la 
intervención de la voluntad y la reflexión ” 
Y después: “¿Qué piensan de la adopcióit 
de una lengua artificial auxiliar.’”

Contestaron por escrito 18 competentes, 
la mayoría favorablemente.

Entre otros, el Prof. Matteo Kartuli, do 
la Universidad de Turín, refiriéndose al 
parecer favorable’ expresado de Schuchardt, 
y al contrario de Bcrgmann, se expresa así: 
“Es probable (según mi parecer), que tam
bién en estas indagaciones el oio genial del 
Schuchardt mirase más a fondo que el del 
Burgniann, también agudísimo”.

1.1 relator oficial de esta sesión del Con- 
. greso, el Prof. .Jespersen, subrayó en la pri

mera parte de su discurso la importancia de 
las influencias ejercitadas conscientemente 
sobre las lenguas; y en la segunda resume 
los principales argumentos en favor de la 
lengua internacional, insistiendo sobre la 
necesidad de que los lingüistas se interesen 
por el problema.

El Prof. Meillet, presidente del Congre
so, abrió la discusión señalando la impor
tancia de una relación del argumento dis
cutido en esa sesión, dijo: “Es un hecho 
que por fin el problema ha sido enfrentado 
por una asamblea de científicos y no de 
prácticos ”.

Es natural que no faltaron las propues
tas de adoptar como lengua internacional el 
Castellano, el Italiano con pronunciación 

veneciana, etc., etc. Pero los más queda
ron sobre el terreno de la discusión: el de 
Collinson, profesor de la Universidad de 
1 iverpool, hablando del problema de la co
rrección gramatical de la lengua interna
cional; el de Junko, profesor de la Univer
salaj de Berna, presentando los trabajos 
de la T. A. L. A. (Internationa! auxiliary 
languayc association); y el suscrito, acen
tuando los estudios desapasionados del 
pioblcma, tienen que tener en cuenta, ade
más de las cualidades cxtrictamcnte lin
güísticas de los varios proyectos de la ma
yor o menor fortuna de ellos, habían de 
ser efectivamente puestos en uso, única
mente los elaborados en un mesa.

íamblén el Prof. Scchehave, de la Uni
versidad de Ginebra, en la sesión de clau
sura, insistió sobre la importancia científi
ca y práctica del argumento concluyente 
que la lengua internacional “est néccssaire 
et aboutirá quelque joar”.

¿ Qué cosa tenemos que esperar de esto 
nuevo interés de los lingüistas de profesión 
al problema? Por lo que concierno a un in
terés directo de ellos, 110 debemos ilusionar
nos excesivamente, pero la importancia in
directa es grandísima. Por fin, se desvane
ció la leyenda de que ocuparse de la lengua 
internacional 110 es digno de un estudioso 
serio.

B. Migliorini.
(Traduc. de “ L'Esperanto ”, 

por F. Arizmondi
• * •

NUEVAS REVISTAS EN ESPERANTO

Constantemente llegan a nuestra mesa de 
redacción nuevas revistas esperantistas, lo 
que prueba que, pese a la mala situación 
económica que gravita sobre nuestro mun
do, la idea del esperanto tiende, de todos 
modos, a su mayor difusión.

Entre éstas, merecen destacarse, tanto por 
su presentación como por sus propósitos, el 
quincenal “ L'Esperanto ”, revista de infor
maciones y comentarios, escrito en italiano. 
Precio del abono anual por el exterior: 25 
liras. — Esperanto. •— Centro Itala, Ga
lería V. E., 92, Milán. Italia.
“Verda Stelo”. — Revista mensual de 

esperant ismo, redactada en esperanto, cas
tellano y catalán. Viene llena de gran alien
to para* trabajar para una mayor difusión 
del esperanto. — Precio del abono anual, 
en España, 2 pesetas. — “Verda Stelo”, 
Montaña 94, 1». — Barcelona.

“Scienca Gazeto Esperanta”. — Revis
ta bimensual, con muy interesantes artícu
los científicos, curiosidades, etc. — Pre
rio del abono: Un dólar. •— Amerika Es
peranto - Instituto, Madison. Wis, Norte 
América.
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☆ LOS PROGRESOS DEL ESPERANTO ☆
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Las radio transmisiones en Esperanto du
rante el año 1930.' 
cioual de Radio, 
perantista de Cracovia un extenso informe 
del cual extraemos las siguientes cifras que 
darán una amplia idea del movimiento es
perantista en el campo radiotelefónico des
arrollado en 33 naciones.

Conversaciones: sobre el Esperanto, 4; en 
Esperanto, 1.086; programas en Esperanto 

506. Total
el año 1929,
12.587.
que más se

— La Comisión Interna- 
presentó ai Congreso Es-

con regularidad, cada semana, un ángulo 
dedicado al Esperanto. Dos de tres diarios 
de radiotelefonía publican las transmisio
nes de Esperanto. El comité de Trabajo de 
las uniones vienesas esperantistas prepara, 
para después de Pascua, cursos ‘* Cseh ’ ’ de 
ios esposos Morariu. Destinada a propagan
da aparece una revista, " Ei idioma para 
t* dos”.

341; lecciones, 
siouos durante 
te el año 1930,

Las naciones
te movimiento son: 
de 4.788 transmisiones;

y 
de las trausmi- 
10.650. Huían

• ★ •
ATENTE LEGU!

i destacan en es- 
Alemania, con un total 

Unión Soviética, 
eon 1681; Francia, con 854; Suiza, con 802; 
España, con 576.

Es casi seguro que en el próximo Con
greso de París se podrán presentar cifras 
más satisfactorias, porque en el campo ra
diotelefónico d Esperanto progresa lenta
mente pero con tenacidad. Muchos elogios 
merece el animador de esta iniciativa, el 
presidente de la Comisión 
Radio, Sr. ooh. * 
res, y la susodicha comisión que financie
ramente sostiene sus trabajos. — (Tradu
cido de "L’Ésperanto ”).

El Presidente Doumer y el Congreso Uni
versal de Esperanto. — El Sr. Doumer, el 
malogrado presidente do la. República Fran
cesa, había aceptado la presidencia honora
ria del XXIV Congreso Universal de Espe
ranto, que, como es sabido, tendrá lugar en
tre las fechas de 30 de julio al 6 de agosto 
en París. Tan alta personalidad había de
clarada que asistiría , a la sesión inaugural 
del Congreso, si causas 
impedían.

El Sr. Doumer, que 
de la lengua auxiliar,

i Internacional de
Job. .Tungfer y sus colaborado-

Ni represas ĉi sube cirkuleron de I.C.K. 
kiun oni sendis al ĉiuj esperanto-organi- 
zaĵoj:
GRAMOFON-DISKOJ KUN LA VOĈO DE 

D-ro ZA.MENHOF
Tiu ĉi disko laŭ malnova fonografa cilin

dro estis pena eksperimento, kiu sukcesis 
sufiĉe kontentige, se oni konsideras la gran
degajn malfacilaĵojn teknikajn. Por kovri 
la kostojn de la eksperimento K.E.F. eldo
nis nur 50 diskojn.

Por helpi al niaj katalunaj amikoj ni aŭ
digis la diskon en la Kongreso de Krakovo. 
Sed spite al ĉiu klopodo K.E.F. ne trovis 
ĝis nun aĉetantojn por la malgranda kvan
to. La prezo de nur 10 pesetoj po

era un simpatizante A-
dio asimismo un bo

llo ejemplo que hubiera tenido sin duda in
esperadas repercusiones en los c 
cíales.

Pero no hubiera sido la 
un jefe de Estado diera 
Congreso

A su debido tiempo, el rey de Sajonia 
interesó por el Congreso de Dresden. El 
rey Alfonso XIII dió su adhesión al 
Barcelona, y el Sr. Miklas, el presidente 
Austria, participó también en persona en 
kongreso de Viena. Ultimamente, en el

los círculos ofi-

primera vez que 
su adhesión aVun 

Universal de Esperanto.

disko 
tplus la send- kaj pak-elspezoj) je la nuna 
kurzo d ’lhispana valuto estas kosto, Kiun, 
ĉiu vera esperantisto povo3 oferi por havigi 
al si tian veran relikvon de Esperanto. 
Sen la klopodo de niaj katalunaj amikoj la 
voĉo do 1'Majstro estus perdiĝinta eble 
por ĉiam. Ili oferis konsiderindan sumon 9 
por eviti tion. Ili ne petas pri monkolek
tado, sed ili certe rajtas, ke iliaj elspezoj 
estu kovrataj per la vendado de la mal
granda provizo/, l

Ni petas konigi tiun ĉi alvokon al perso
noj povantaj helpi en tio. Ili povas esti 
certaj pri nia danko kaj tiu de niaj katalu
naj samideanoj.

Por mendoj aŭ informoj oni sin turnu al 
Eldona Fako de Kataluna Esperantista Fe
deracio, carrer Valencia, 245, Barcelona.

se 
ex 
de 
de 
él 
de 

Oxford tuvo el alto patrocinio del Duque 
de Connaught. — (Traducido de L'Espe
ranto”) .

AUSTRIA. — Ia organización de este 
pais, "Austria Esperanta - Asocio”, unif - 
<*•.] 
pos neutrales. FI servie.o de 
periodística, reparte niensualmente 
a 40 periódicos. En tres do ellos,

í, por su constante esfuerzo, todos lo? gr i- 
F! servicio de información 

noticias 
aparece

★

HEROLDO 
ESPERANTO
la
la Esperanto movado, aperas de 
nova jaro en pli grandaj formato 
plekso, kaj kun aro da regulaj 
Lingva Kritiko, La Bela Mondo, 
vucto, La Strigo, Humoro, Listro, 
paĝo por distrado; La Antono; Sur la kvin 
linioj, paĝo pri muziko; La Regno Virina, 
paĝo por virinoj. La eldonejo "Heroldo 
de Esperanto” (Brusseler Str. 94, Koln, 
Germanujo) sendas al ĉiu petanto senpagan 
ekzempleron de la pliperfektigita gazeto.

semajna sendependa ilustrita organo 
post 
kai

de 
la 

am- 
aldonoj:
Nia Re- 

Ludo,



------ -------------------------------------------- ARGENTINA ESPERANTISTO....................................................... ..........

ruĝa j en 
intensan 

tiuj ĉi floroj fermiĝas 
laŭ diro

★
La vegetaĵo tiel nomita gvaranie “irupé” 

science “Victoria Regia” kaj argentine 
“akva maizo”, estas Ja plej mirinda el la 
akvaj vegetaĵoj. Ĝi kreskas en la sudame
rikaj riveroj, precipe on la Alto-Paraná 
Vere estas en la akva kreskaĵaro neniu pli 
grandega eĉ pli bela. Ĝia gvarania nomo 
devenas de “irupé” (telero sur akvo), ĉar 
efektive ĝia j rondaj folioj, atingantaj dia
metre eĉ du metrojn, flosas sur la akvo 
kaj similas grandaj teleroj, lli estas tiel 
fortikaj, ke sur ili ofte staradas ardeoj koj 
fenikopteroj Ĝiaj floroj estas kunmetitaj 
cl petaloj, blankaj en la centro, 
la bordo; ili ellasas mildan kaj 
bonodoron. Nokte, 
liaj subakviĝas... “por dormi”, 
de 1'naivaj insulanoj. Ĝiaj fruktoj atingas 
amplekson de kokuso, kaj enhavas ian gran
dan kvanton da inanĝ 
devenas ĝia daa nomo 
late al la tria, 
cisto por la honoro de la reĝino 
sendube 
ĉi vegetaĵo, 
folioj grandegaj kaj flosantaj,
Al • 9 • 1 j • za i a • x •floroj, g' 
odoreco,
¿iuvespere siajn petalojn, kvazai’1 ili estus 
senfortaj palpebroj...

Prave oni poemigis la amon de tiu ĉi mi- 
r iu tibela estaĵo, ĉar propreco estas de ĉiu 
vivantaĵo plej bone dotita 
ritece la spccdaŭrigantan 

malobeas 
momento

¿eblaj grajnoj, 
Vakva maizo 

¿i estis donita de angla scien-
Viktoria, 

admirigita li je la beleco de tiu 
Ĉio cl ĝi estas mirinda: ĝiaj 

, ĝiaj belaj 
iaj bongustaj fruktoj, ĝia rava bon- 
ĝia dormemo deviganta ĝin fermi

< 1 ? k i o 
”. lii

Ne 
en la 

sin* la 
floroj,
la aeron;

tra tolaĵo.
* ‘ Iruvé ’ ’:

4.

ĝi aperas 
ornamitaj 
parfumas
kaŝas subakve por 
grajnojn, kiuj eterniĝos

Tia speciala kaj bela
K rJ

<**

A •

laA •

la
sed

Tiel li,
estis la plej forta kaj brava militisto 

kaj bela 
mem,

de Naturo, vesti 
agon, per pcn- 
tiun leĝon la 

de 1’fekundado, 
rivera supraĵo; ĝiaj pompe

ruĝaj kaj blankaj, dis- 
ili fermiĝas kaj sin 

(•iam, por dissemiA • ĝin... 
maniero montri 

agon ami, inda estas je laŭda verso: 
ĝi devas alkonformiĝi je proza legendo.

Moroti (blaukhaŭtulo), kaj Pitá (ruĝulo)» 
amis sin reciproke unu la alian. 
Pitá, 
cl la tribo, kiel ŝi la plej ĝentila 
virgulino. Sed Njande-Jara, la Dio 
ne volis ke ili estos feliĉaj. Kaj la Inferu
lo , Anjá, laŭ la Dia ordono, inspiris al la 
junulino malbonan penson: li pligrandigis 
.ŝian koketecon.

Iuvespere, dume—apud la bordo de la ri
vero Paraná-—, promenadis kelkaj militistoj 
kaj fraŭlinoj, ŝi, Moroti, ekkriis al ili:

—“ĉu vi volas vidi ĉion, kion kapablas 
Jari por mi tiun ĉi militisto? Ekrigardu!”. 
Kaj tion dirinte, ŝi deprenis unu el ŝiaj 
braceletoj kaj forĵetis ĝin en riveron. Pos
to sin direktas al Pitá kaj ordonis lin:

—“Alportu ĝin al mi!”
La kuraĝa kaj forta Pitá, kiu, kiel ĉiu 

gvarania militisto, estis bonega naĝlertulo, 
subakviĝis serĉante la braceleton. Sed vane 
ĉiuj atendis la reaperadon de Pitá

Moroti kaj ŝiaj gekunuloj, ektimigitaj, 
komencis ekkriadi... Tute senutile. La bra
va militisto no reaperis. La malĝojo pre
megis la koron de la tribanoj. Plorplen- 
dadis kaj funebradis la virinoj, dum la 
maljunuloj faris sorĉajn mansvingojn por 
ke reaperu la malaperinto.

Nur Moroti restis mute pro la doloro kaj 
pento, kaj ŝi eĉ ne ploris# kvazaŭ estus ne 
tie, sed aliloke.

La sorĉisto de la tribo, Pegkoé (saĝa) 
klarigis 1'aferon. Pegkoé diris, per la cer
teco de tiu, kiu ĉion vidis:

•—“Pitá” estas nun la kaptito de 1-Kun- 
ia-pajé, la sorĉistino de Uakvo. Subakvi
ĝinta, li estis malliberigita de la sorĉistino 
mem, kaj forportita al ŝia palaco. Tie 
Pitá forgesis sian antaŭan vivon, li for
gesis al Moroti, kaj ainas nun la sorĉistinon 
de Uakvo. Li nun estas en la plej riĉa 
ĉambro de la palaeo de I-Kunja-Pajé. El 
oro tute farita estas la palaco, sed tiu ĉam
bro el unu sola diamanto. Li trinkas tie 
Li forgeson per la tentantaj lipoj de la 
bela I-Kunja-Pajé, kiu tiom da bonaj mili
tistoj forkaptis al ni. Jen la kialo, ke li 
ne venas. Estas necese lin serĉi”.

•—Mi serĉos l«in!”—, ekkriis Mbroti»—1 
mi serĉos lin!”

—“Jes, vi devas serĉi lin—, rediris Peg
koé,'—vi estas la sola, (se vere vi amas lin), 
kiu povas, por via humana amo, venki la 
diablecan amon de la sorĉistino de Uakvo. 
Iru kaj elalportu lin al ni!”.

Moroti alligis rokon al siaj piedoj, kaj 
sin ĵetis en la riveron.

La tutan tagon atendadis la tribo la ape
ron de ambaŭ gejunuloj: ploregante la vi
rinoj, kantante la militistoj, mansvingante 
sorĉe la maljunuloj.

Ekaŭroriĝante, ili vidis ekaperi, sur la 
akvo, foliojn de nekonita kreskaĵo: estis 
Irupé. Kaj ili ankaŭ vidis ekaperi tiel be
lan, grandan kaj strangan floron, kiel ili 
neniam sur la supraĵo vidis. Ĝiaj centraj 
petaloj estis blankaj, ruĝaj la eksteraj. 
Blankaj kiel la nonio de la virgulino mal
aperinta, ruĝaj kiel la malaperinta mili
tisto.

Elspiris sopiron la bela floro, kaj denove 
subakviĝis.

Kaj la saĝa kaj sperta Pegkoé ekparolis, 
priklarigante la okazaĵojn al la ¿agrenigi
taj samtribanoj. Kaj diris li, saĝulo:

—“Pitá estis reakirita de Moroti. Ni ĝo
ju! Ili amas sin reciproke. La malbonvo
lemo sorĉistino, kiu tiom da militistoj for
prenis al ni por Sati ŝian diablecan amon, 
estis venkita per la humana amo de Moro
ti. Ni ĝoju! En tiu ĉi floro ĵus aperinta de 
sub la ondoj, mi vidis al Moroti en la 
blankaj petaloj, kiuj kisadis kaj brakumis, 
en ama ekstazo, la ruĝajn' petalojn. Tiuj 
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ruĝaj petaloj estas Pitá. La humana amo 
venkis. Ni ĝoju!”

Kaj idoj de Moroti kaj Pitá estas tiuj 
belegaj “irupé”-oj ornamantaj la supra
ĵojn de 1'grandaj riveroj. En la momento 
de la amo, suraperas la blankaj kaj ruĝaj 
floroj el “irupé”, ili kisas sin reciproke, 
kaj refoje subakviĝas, ĉar ili aperas por ke 
la homoj memoru ĉiam ko, se sinoferis vi
ro por plenumi la vantan kapricon de ama
tino, tamen tiu amatino vole reakiris lin 
sinoferante siavice por la amato. Kaj la 
floro el “ Irupé ”o estas tiel belaj kaj bon
odoraj, ĉar ili naskiĝis de amo kaj pri
penta .

Jen la legendo.

■ ENLANDA MOVADO ■
ESPERANTAJ KURSOJ — Dum la 

unuaj tagoj de Junio komencis nian inten
san propagadon por Esparanto.
Sur la muroj de nia uruo estis algluigita,] 
pli ol milon da mura fiŝojn, anoncante mal- 
fennotajn esperantajn kursojn, kaj nian ko- 
respondadan kurson.

Kiel kutime tiu propagado vekis grandan 
intereson, ja estas multaj personoj kiuj ig
noras tion, kio estas Esperanto, ĝian signi 
fon, kaj utilecon, ni tiel sukcesis altiri al 
nia afero, ĉies atento.

Kelkaj el la kursoj disvolviĝas kun kon
tentiga sukceso, dum aliaj ne estis eble 
al ni, ilin funkciigi.

★ Nia korespondada kurso troviĝas en 
plej esperiga sukceso, pli ol 250 personoj 
partoprenas tiun lernadon. Tamen ni rajtas 
esperi tiun nombron sufiĉe multe kreskos.

★ KONFERENCO PRI ESPERANTO.— 
1 a Uan de Alajo okazis en la sidejo de kv:.- 
itala socialista klubo “ M. Moreno”, St 
Ecuador 1049, tre ĉeestata konferenco de 
D-ro Biagosch, pri Esperanto.

D-ro Biagosch kiu por aliaj konferencoj 
pritraktis la lingvajn problemojn en la mon
do sin deklaris favora al Esperanto.

Granda ĝojo kaŭzis tiu fakto inter la ur
baj esperantistoj, do D-ro Biagosch ne estas 
esperantisto, t.e. ne partoprenas nian ino
vadon. Tamen per lia parolado, li elmontris 
perfektan konon pri la problemo, kaj an
kaŭ pri nian lingvon. Argentinaj esperan
tistoj esperas ke nia nova samideano, ne 
ŝparos penojn por helpi nian movadon.
★ NOVA FLUGFOLIO—Niq asocio eldo 
nis unu belan .flugfolion titolitan “Apren
da el Efperanto”. De tiu flugfolio ni el- 
donis sufiĉan kvanton. Ni estas pretaj sen- 
di tiun ĉi al ĉiu persono kiu ilin bezonp 
por propagandaj celoj.
★ BAHÍA BLANCA — Filatelista Asocio 
de Bahia Blanca, al kiu apartenas niaj sa
mideanoj V. Orlando kaj F. Ebraa uzas 
ankaŭ Esperanto por sia eksterlanda koresp.

KAMPARA BILDO

LA ARGENTA VIPO

A. G E R C H U N O F F

Jen venas Benito.........
Oni konis lin je distanco, ne per la fi

guro de lia brunflava ĉevalo galopema kaj 
kapskuema, nek per la luksegaj bridoj, nek 
per lia rekta korpo kvazaŭ fandita kun la 
i t valo je unu sola peco, malhela kaj vivanta.

Sed oni konis lin per la arĝenta vipo. 
plena je reliefoj, kiu, kiam li distre apogis 
ĝin sur la felo de la selo, brilis sub la suno.

Kaj tiel, dum la kurĉevaloj en “Villa- 
guay”, dum la festo de la ringfingro, kaj 
en la bieno de la Sinjoroj Escriba, vipaj 
reflektoj anoncis ĉiam la alvenon de Benito, 
Nikolao Benito, kies bieno kun ĝia elrigar
dejo, ĉiam novkalpentrita etendiĝis trans 
la riveron.

Li estis malgrasa liomo, terkolora viza
ĝo, ombrigita per larĝaj randoj de lia ĉa
pelo verdiĝita pro eluzado.

Malfacile estis paroligi lin. Malgraŭ Fa 
juneco, li havis tiun maljunulan malbabik ■ 
iron, kaj tiun fieran malgajecon de la 
“gaucho”, p. gaŭĉo (1), kiu absolvas en 
sian spiriton, la amplekson de la ebenaĵon.

Malgraŭ tio, li ne rifuzis intertrakti la 
hemojn, ĉeestadis edziĝfestoj, ankaŭ bapt- 
ceremonioj, oni vidis lin ĉe la stacidomo, 
dum. la alveno de la vagonaro el “Domin
guez ”.

Enmanigante sian vipon, aŭskultado—en 
angulo de la domo kiun li vizitis—.a inter- 
babiladon de siaj najbaroj.

• ed tiu enpensiĝado ne malhelpis lin el- 
m.ontri sian lertecon en la ludoj kiuj oka- 
okazis dum la “rodeos” (2).

li kaptis de malproksime per la “lazo” 
Cl), la forkurantan sovaĝan bovvireton. kai 
tiu neniam falis fiankon la kapo de la bes
to, sed ĝuste je la mezo, inter ĝiaj korno,;, 
kvazaŭ per mezurita ekzaktezo.

Estis en lia sinteno, ĉu ĵetante la “la
zi» 'n ”, ĉu la “boleadoras'on” (4), frank 
vila sekureco, kaj antaŭ la nevariebla miro 
de kamparanoj, denove apogita sur la vipo, 
N. Benito ridetis mallonge, preskaŭ mal
gaje...

— •Mi certo lin bone konas, diris la edzino 
de la bovgardisto; iliajn leterojn mi alpor
tis ........

Nenion plu oni povis enketi, ni nur sciis 
—plej bone suspektis— ko io okazis inter 
Nikolao kai ti urba fraŭlino kiu antaŭ 
kelkaj jaroj pasis la someran libertempon 
en proksima farmbieno.

Oni opiniis ke Benito restis kvazaŭ, iu 
grava persono estis mortinta en lia familio,
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preskaŭ senvortaj, malĝoja rigardo, kaj 
malhela animo.

—«Belan farmbienon vi havas, opiniis 
Bergman.

■ —Kaj por kio ĝi utilas? li respondis
Jam la administranto de Kooperativo, di

lis antaŭ li.
—<Se mi estis tiel riĉa kiel Benito........
Tiu ĉi interrompis:
—Kaj por kio utilas esti riĉulo?
Post kelkaj jaroj, multaj jaroj de for

esto, denove mi vizitis mian vilaĝeton.
Tie, ne plu estis kabanoj kun ne kombitaj 

pajltegmentoj, sed domoj tegolkovritaj, tra
ktoroj anstataŭ plugiloj, kaj antaŭ ĉiu do. 
ino spireganta automo vilo kun gjandtegaj 
kotŝirmiloj.

Unu tago post tagmezo nii kunvenis, on 
la salono de la biblioteko, kun la amikoj d“ 
mia juna tempo. Subite ekaperis Nikolao 
Benito.

Mi kortuŝiĝis rekonante lin. Blankaj kaj 
glataj haroj. Griza barbo zorgita kaj pin
ta, kiel en lia juna aĝo. Li havis tiun se
veran mienon de kampara homo rilate al 
kiu oni divenas sinjoran sintenadon.

De lia mano pendis kiel en pasintaj epo
koj, la arĝenta vipo.

—‘Knabo! ¡Mia knabo! murmuris mal
laŭte.

—Kaj la farmbieno?
—Jen tie ĝi estas. Por kio ĝi utilas...
---Kia feliĉo Benito, mi vidas vin enma

nigante la vipon, certe vi estas la sola kiu 
rajdas, mi memoras tiun ĉevalan brunfla
van kaj galopeman.
'Li ekmovis malgaje sian kapon.
—Mi iras kiel ĉiuj, aŭtomovile...
—Kaj la vipo?
—Mi ne povas ĝin forlasi, karulo.

••••••••••••••••• Tradukis Okulvitre

(1) Nia kampara homo.
(2) Arigo da brutaro por plenumi kun 

ili ian definitan taskon.
(3) Longa ŝnuro kiun uzas niaj kampa

ranoj por ligkapti je distanco, brutojn.
(4) Du pezaj pilkoj—grandaj kiel oran

ĝoj—interligitaj, niaj kamparanoj scias ilin 
ĵeti sur la kruroj de’ forkurantaj bestoj kaj 
ilin kaptligi.

Ai nia kara M. Buscató
•

Nia Asocio perdis unu bravan kaj entu
ziasman laboriston. Ĉiam preta, ne gravas 
al ia ajn laboro por nia afero.

Li ne tro emis al paroladoj, kaj kompli
kitaj diskutadoj, sed a! efektiva kaj fruk
tdona tasko.

Jen lia esperanta biografio per malmultaj 
vorto i.

Sed ni ne tra bedaŭru lian perdon. Sim
pla transloĝiĝo. Se nia Asocio perdis unu 
aktivan membron, nia afero perdis nenion.

Larĝa estas nia paca batalfronto, sed 
malgraŭ sufiĉa distanco ni sentos lin kva
zaŭ li estus apud ni.

Universala, estas nia afero, kaj ekster
landaj venkoj en nia movado ĝojigas nin 
tiel multe kiel niaj.

Li ja promesis resti fidela sub la verda 
standardo, ni neniel kuraĝus tion pridubi...

Do, li restas en nia familio, nur korpe 
iom malproksima, spirite li ankoraŭ res
tos inter ni.

Dum lia mallonga restado inter ni tage 
al tago evidentiĝis tiu lia scnfanatika 

entuziasmo al esperanto. Tiu konvinko pe
lis lin al plenume sendiskute kaj kontente 
de ĉiu tasko koncerne nian celon, disvol
viĝo de esperanto en Argentino.

Ni esperas vian ekzemplon baldaŭ aliaj 
k-doj sekvos.

Kdo. M. Buscató, estu certa pri la ami
keco de argentinaj esperantistoj.

Ni memoros kun ĝojo vian festadon in
ter ni.

ftis revido.........
• * •

BRAZILA MOVADO
DIO DE JANEIRO —Al la Dra Brazila 

Kongreso de Kontosciencistoj, okazinta dum 
la monato Aprilo, la Brazila Sindikato do 
Bankoficistoj, rekonita per dekreto de ia 
Federala Registaro ki/d oficiala organo de 
tiu ĉi klaso, prezentis tezon subskribitan de 
S->(» E. Possolo. unu el ĝiaj reprezentan
toj. titolitan ‘ ‘ Teknika • Bankokurso ”. En 
tiu ĉi tezo, kiu estis unuanime aprobita, li 
proponis la enmeton de Esperanto en la 
programo de la teknika bankokurso profe
sia .

—"Touring Club do Brasil” presigas nun 
sian unuan gvidlibron por propagando de 
Brazilo. Sugestie de Brazila Ligo Espe
rantista tiu verko entenos kelkajn paĝojn 
en Esperanto.

—La lasta bulteno de la Ministerio de 
Edukado publikigis la tutan paroladon fa
ritan de D-ro Alvim Pessoa, supera oficisto 
en tiu Ministerio; okaze dé la jubilea firs
to de Brazila Klubo Esperanto.

La plej gravaj ĵurnaloj publikigis infor
mojn pri la IXa. Tutsokolo Kongreso oka
zonta en Braha al ili senditajn de Brazila 
Ligo Esperantista.

PORTO ALEGRE (ŝtato Rio Grande do 
Sui — D-ro Vitarbo de Carvalho, direkto
ro de "Conpanhia Telefonica Rio Granden- 
se”, malfermis porradian kurson de Es
peranto pere de la stacio de "Radio So
ciedade Gaucha”.

CURSOS DE ESPERANTO

l
Difunda y propague entre sus ami
gos y relaciones nuestro CURSO de 
ESPERANTO POR CORRESPON
DENCIA. Se envía una lección por 
semana tanto para la Capital como 
para el Interior. Informes detallados 
en la Sección Enseñanza de A. E. A. 
Carlos Pellegrini 238, Buenos Aires.



v

ARGENTINA ESPERANTISTO

■■RECENZEJCMB
Viaj amikoj: la libroj, ilustrita Kata

logo de Heroldo. Eldono 1931|32.— Utila 
gvidilo tra la eldonaĵoj de Heroldo. Pres
kaŭ ĉiu libro estas prezentita per bildo kaj 
detalota priskribo, tiel ke elekto estas gra
ve faciligita al la aĉetemulo de taŭga Es
peranta libro. Senpage havebla de la eldone
jo “Heroldo de Esperanto”. Brusseler Str. 
94. Koln, Germanujo.

Katalogo do Libroj, Numero 8, Novem
bro Itoi—< 48 >aĝa katalogo enhavanta lis
tan de ĉiuj libroj laveblaj ĉe Heroldo, kro
me la kondiĉojn de liverado, tarifon de la 
jurnalo “Heroldo de Esperanto”, mendiloj» 
ktp. Ricevebla de la Eldoneio “Heroldo 
de Esperanto”, Brusseler Str. 94, Koln, 
Germanujo
♦ Esperanto Sigelmarkoj en 12 lingvoj— 
Sigelmarkoj kun propagandoteksto en la lin
na? hispana, hungara, itala, nederlanda, po- 
gvoj angla, ĉela, Esperanta, franca, gemía
la. serbo-kroata kaj sveda. Trikolore pre
sitaj. La teksto rilatas kun rilataj vinjetoj. 
10 folioj (80 markoj) de unu lingvo kostas 
gemi. mark 4.40, inki. sendkostoj. Eldonejo 
“Heroldo de Esperanto”, D.psse!,?r Str, 
94, Koln, Germanujo.

Novspeca propagandilo.— Ĝi konsistas 
el malgranda mondatlaso uzata de diversaj 
firmoj kiel reklamilo. Prezo sv. kr. 0.35. 
Eid. Societo Reaperanto. Stockholm. Sved.
♦ PobPcmeranio — Plena studo pri 1:» 
problemo, Pola elirejo al Baltika maro, laŭ 
politika ekonomika kaj historia vidpunkto. 
Tiu ĉi libro ankoraŭ elpruvas utilecon de

•* »• *“ ? -** * "• %

e*

laslo, Folu

hispano, an- 
lli trinkas 
Subite fln- 

aro da mu

nia lingvo pritraktante internaciajn politi
kaj aferojn.

Eldonejo Esperantista Voĉo, 
jo. Pr. sv. fr. 2.50.

LA MUŜO
En restoracio sidas 5 gastoj: 

glo, germano, ruso kaj ĥino. 
bieron kaj parolas Esperanton, 
gas tra la malfermita fenestro 
Soj .... z-z-z-z ....

La unua muŝo falas en la glason de la 
hispano. Li ekvidas ĝin kun naŭzo, krias, 
kriegas, plendas, plendegas, pagas kaj for
lasas fiere la restoracion.

La dua muŝo falas en la glason do la an
glo. Li ankaŭ vidis tion, forĵetas ĝin fleg
me el la glason, vokas la kelneron kaj men
das novan glason.

La tria muŝo falas en
germano. Li vidis ĝin ankaŭ, 
kaj trinkadas poste la bieron.

La kvara muŝo falas en la 
Li ankaŭ vidis 

trinkas trankvile
ruso. 
sed 
mufto.

La kvina muŝo falas 
bino * 
naĝi
la muŝon, manĝas 
for.ŝutis sian bieron

la glason de la 
elprenis ĝin

ĝin naĝi 
la bieron

glason de la 
en la glaso, 

kun la

Kun granda ĝojo 
en la biero.

eli la glason de la 
li vidas la muŝon 

Singardeme li elprenas 
ĝin kun bona apetito kaj

KORESPONDADO
Trilinia anonco en Koresp Fako 0.30 arg. mono

SUBSCRIBASE
a “ARENTINA ESPERANTISTO”, 
Si no Io ha hecho todavía, hágale 
ain titubear y ayudará de ese modo 
a que el órgano de los esperantis
tas en la República mejore su pre
sentación.

S-no, Enrique Bravo. . Str. Independencia 
2501, Buenos Aires (Argentino. Kun eks
terlandanoj.
Hispanaj junuloj deziras korespondadi kaj 

iutcrSaHĝadi P. L, P.M. kaj diversrevuoju 
kun gesamideanoj de.ĉiuj lamioj —-Sro. 
Félix Martjin., Demoeraria, 88 Zaragoza 
(Hispanujo)

A. E. A. (giros postales, estampillas 
o dinero en efectivo), deben ser en
viados al Tesorero, señor G. García, 
C. Pellegrini 238, Buenos Aires.

t
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A. M. CORRAL
PRESISTO

Strato INDEPENDENCIA 4025
Unión Telei. 45 - LORIA 4571
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ARTAJ VITRAJOJ
BAGUES F-toj kaj Ko.

A NTACE: A. V1LLAFRANKA

U. T. 38 - M67

Libroj Ludiloj, Cigaroj, Cigaretoj *
Paperoj je malkaraj prezoj vi trovos 
en butiko de <

S-no. G. GARCIA ’ J
Str. RIOJA 812 BUENOS AIRES ♦

ESPERANTA RAZEJO 
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